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INLEIDING 
De eerste nieuwsbrief Atria van 2017. Wij wensen iedereen een gezond 
en gelukkig 2017 toe. Het jaar 2016 heeft in het teken van bouwen en 
verhuizen gestaan. Een jaar geleden was de bouw van het gebouw net 
begonnen. Klimrakker, De Vallei en De Bongerd waren nog gehuisvest 
in die oude gebouwen. Het is al bijna niet meer voor te stellen. Wij zijn 
bijna halverwege het schooljaar 2016-2017. De leerlingen, ouders en 
leerkrachten van De Bongerd en KLA4 vinden steeds beter hun weg in 
het nieuwe gebouw. Tijdens de kerstvakantie zijn er verschillende 
werkzaamheden verricht. In deze nieuwsbrief krijgt u meer informatie 
over de stand van zaken. 
 

 
 
VOORTGANG INRICHTING 
In de vakantie is er nog veel gebeurd. Nog niet alles is nu klaar, maar 
het is wel aardig opgeschoten. In het schoolgebouw heeft men het 
volgende kunnen afronden: 

•   De bulletinborden (prikborden) zijn in de lokalen en op de 
leerpleinen opgehangen. 

•   De kapstokken bij de leerpleinen 2, 3 en 4 zijn verhoogd. 
•   De wandkasten in de groepen aan de kopse kanten van het 

gebouw zijn ingericht. 

 
 
PARKEREN / FIETSEN 
De parkeerplaats is af en kan vanaf maandag 9 januari via de 
Middenweg worden bereikt. Vóór de potloden komen de auto’s die de 
hele dag blijven staan (van het personeel bijvoorbeeld) en achter de 
potloden komen de auto’s van ouders die hun kind(eren) naar school 
komen brengen. Het gaat hier om kort parkeren; een zogenaamde 
kiss-and-ride strook. Nadat de auto is geparkeerd, kan iedereen via het 
voetpad langs de Azuriet naar de school lopen. Later komt een directe 
verbinding naar de school. 
Omdat het betegelen in de kerstvakantie heeft stilgelegen, blijft de 
fietsenstalling voorlopig op de strook aan de Asschatterweg. We kijken 
nog naar andere oplossingen.  
 

 
 
VOORTGANG BOUW SPORTHAL 
De sporthal krijgt steeds meer vorm, de contouren zijn heel goed 
zichtbaar en rond de voorjaarsvakantie kunnen we dan eindelijk 
gebruik gaan maken van de sporthal; dat scheelt veel geloop en 
gefiets. Op de gevel, aan de kant van de Middenweg, zullen de borden 
van de bewoners van Atria komen: KLA4, Bongerd en Humanitas. 
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VOORTGANG BUITENRUIMTE 
Inmiddels vordert de inrichting van de buitenruimte gestaag. Helaas is 
er in de kerstvakantie niets gebeurd, want ook de bouwvakkers 
hadden vakantie.  
De stal van de Dierenvallei is voor de vakantie in gebruik genomen. De 
dieren kunnen dus heerlijk warm binnen zitten.  
In de komende weken hopen we dat alle hekken geplaatst worden aan 
de kant van de Dierenvallei. De eerste speeltoestellen zijn inmiddels 
ook geplaatst en binnenkort wordt het kunstgras voetbalveldje achter 
de sporthal afgemaakt.  
Na de kerstvakantie maken wij geen gebruik meer van het plein bij 
Klimrakker. Ondanks het feit dat nog niet alles af is, zijn er voldoende 
mogelijkheden om te kunnen spelen. 
Het zal nog wel tot in het voorjaar duren voordat alles af is, want het is 
nu geen goede periode om bomen en struiken te planten en gras te 
zaaien. 
 

 
 
OP SLOFFEN 
Het eerste deel van het schooljaar hebben wij moeten vaststellen dat 
er bovengemiddeld veel zand in de school terecht komt. Wij stelden dit 
zelf al vast, de leverancier van de meubels en de schoonmaakdienst 
bevestigen deze vaststelling.  
Dit heeft tot gevolg dat de stoelen sneller slijten, dat de bovenkanten 
van de tafels sneller beschadigen en dat de schoonmaakdienst de 
lokalen niet goed schoon krijgt. Een oorzaak is gelegen in de bouw van 
de sporthal, maar dat is het niet alleen. Meer aandacht voor het voeten 
vegen is belangrijk, tevens hebben wij het zand in de zandbakken 
vervangen voor speciaal zand. 
Een andere maatregel is dat wij de leerpleinen 2, 3 en 4 willen 
stimuleren in de school op sokken of sloffen te lopen. Dit zijn de 
groepen 3 t/m 8 van KLA4 en 4 t/m 8 van de Bongerd. Enkele groepen 
zijn hier al geruime tijd mee bezig, wij willen dit voor alle groepen op 
de bovengenoemde leerpleinen doortrekken.  
 

 
 
2E CONCIËRGE 
Wij merken dat er in een dergelijk groot gebouw met meerdere 
gebruikers veel werk te verrichten is. Onze conciërge Patrick heeft een 
overvol takenpakket. Vanaf dinsdag 10 januari 2017 zal een tweede 
conciërge op Atria werkzaam zijn. Haks Ahmetovic heeft in het 
verleden als vrijwilliger bij de Bongerd conciërgetaken verricht. Haks 
zal ongeveer 5 uur per week worden ingezet. Wij werken momenteel 
aan een takenpakket en stellen zijn (flexibele) werkuren nog vast. 
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OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT 
We zoeken voor zowel de Bongerd als KLA4 nog steeds een aantal 
overblijfouders! We zijn blij met ons vaste team en willen die graag 
verder versterken. Als u meer informatie wil of u wilt zich aanmelden, 
mail dan naar overblijf@kla4.school of tso@bongerdleusden.nl 
 

 
 
AFSLUITING 
Indien nodig verschijnt er nog een keer een nieuwsbrief Atria. Intussen 
wordt u op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven van KLA4 en De 
Bongerd.  
 
Het adres van Atria, dus zowel van de BSO van Humanitas, de Bongerd 
en KLA4, is: 
Asschatterweg 36 B 
3831 JT Leusden 
 

 
 

 


